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Contactinformatie

Bezoekadres:
Gemeentehuis Tynaarlo
Kornoeljeplein 1, 9481 AW Vries
Gemeentewerf/milieustraat
Zuidlaarderweg 33, 9482 TV Tynaarlo
Telefoon: 0592 - 266 662
info@tynaarlo.nl
www.tynaarlo.nl

Openingstijden:
Openingstijden van het gemeentehuis  
en de milieustraat vindt u op www.tynaarlo.nl

Welzijn, ondersteuning en jeugdhulp:
0592 - 266 737

Afspraak maken:
Vanwege de coronamaatregelen werken wij uitsluitend op afspraak. 
Ook voor het afhalen van documenten moet u een afspraak maken.
Een afspraak maakt u met een telefoontje naar het gemeentehuis.

Sociale teams en Jeugdhulp  
telefonisch en per mail bereikbaar 

Ook in deze periode, waarin het leven er voor iedereen  
anders uitziet vanwege de coronacrisis, staan sociaal teamleden 
en medewerkers van het expertiseteam jeugd voor inwoners 
klaar. Zij zijn telefonisch en per mail bereikbaar. Heeft u een 
vraag, mail naar sociaalteam@tynaarlo.nl of bel 0592 – 266737 
(iedere werkdag bereikbaar van 8.30-17.00 uur).

Militaire oefening 11e 
Pantser Genie Bataljon
Op 11, 12 en 13 augustus vindt een militaire oefening plaats in de 
gemeenten Midden-Drenthe en Tynaarlo.

Het gaat om een oefening van de genie. De genie is de  
“aannemer” van defensie. De genie bouwt en onderhoudt  
complete (militaire) infrastructuur, denk aan wegen, gebouwen, 
bruggen, omheiningen, elektra, water en gas.

De eenheid oefent en overnacht met 15 personen op dinsdag 
11 augustus in een leegstaand pand aan de Hoofdweg in Eelde. 
Woensdag 12 augustus oefent de eenheid op het eiland Klein 
Heemstede in het Paterswoldsemeer. Ook wordt er op deze  
locatie overnacht. Donderdagochtend 13 augustus verplaatst de  
eenheid zich terug naar de kazerne in Wezep.

De militairen zijn bewapend, er wordt geen gebruik gemaakt van 
(oefen)munitie.

De oefenende eenheden:
• maken in principe alleen gebruik van openbare wegen, 

paden en terreinen.
• vragen vooraf toestemming aan de rechtmatige eigenaar of 

beheerder van het terrein, wanneer niet openbare wegen, 
paden en terreinen gebruikt worden. 

Schaderegeling
De militairen doen hun uiterste best om overlast te voorkomen. 
Mocht toch schade ontstaan, dan kunnen betrokkenen zich  
(onder vermelding van zoveel mogelijk gegevens) melden bij:

Ministerie van Defensie 
CDC/JDV/Sectie Claims 
postbus 90004 
telefoon 030-2180420  /  jdvclaims@mindef.nl

In tijden van droogte neemt de kans op natuurbranden toe. 
Op www.vrd.nl/gevolgen-van-droogte/natuurbrandgevaar.html 
leest u het actuele risico op natuurbranden en informatie over 
het voorkomen hiervan.

College van B&W houdt subsidie-
aanvragen 2021 tegen het licht
Burgemeester en wethouders 
hebben besloten om kritisch te 
kijken naar subsidieaanvragen 
voor activiteiten in 2021. Reden 
hiervoor is dat B&W een slui-
tende begroting willen presen-
teren, terwijl het tekort - zon-
der ingrijpen - oploopt tot ruim 
3 miljoen euro. 

Wethouder financiën Hans 
de Graaf waarschuwde bij de 
jaarrekening 2019 en de per-
spectievennota 2021 al voor de 
tekorten die veroorzaakt wor-
den door grote kostenposten 

in het sociaal domein. “Het zijn 
tekorten die je niet alleen weg-
werkt met bezuinigingen op 
de jeugdzorg. We zullen bre-
der dan de jeugdzorg moeten 
kijken.” 
Daarom werkt het college van 
B&W nu aan inzicht en over-
zicht om gerichte keuzes te 
kunnen maken voor de aan-
staande begroting. “Het is dus 
niet gezegd dat we straks geen 
subsidies meer verlenen, maar 
we ontkomen er niet aan om 
hier een kritische afweging in 
te maken.”

Fietsvierdaagse Tynaarlo
De afgelopen vier weken is ie-
dere week een fietsroute van 
ca. 40 km op deze pagina en 
op de  facebookpagina van de 
gemeente geplaatst. De vier 
fietsroutes zijn uitgezet door 
de buurtsportcoaches en zijn 
een alternatief voor de Drentse 
fietsvierdaagse. 

Een of meerdere routes nog 
niet gefietst? Dat kan nog 
steeds. Door een route te fiet-
sen en onderweg een foto te 
maken, maak je kans op een 
Tynaarlo tas en dopper. Stuur 
de foto voor 17 augustus naar 
sport@tynaarlo.nl. De fietsrou-

tes zijn terug te vinden op de  
facebookpagina van de ge-
meente en op de digitale 
versie van onze gemeente-
pagina: www.tynaarlo.nl/be-
stuur-en-organisatie/gemeen-
tepagina

Bert Ottens, een enthousiast 
fietser, heeft de routes ge-
plaatst op route.nl. De vier rou-
tes zijn afzonderlijk geplaatst 
onder de volgende nummers: 
1651595, 1651804, 1664240 
en 1708387. De routes kunnen 
ook als  GPX bestand worden 
gedownload op een fietsnavi-
gatie. 

Sportinstuif buiten bij Ons Dorpshuis, 
Bähler Boermalaan, Paterswolde
Vanaf 6 jaar (vooraf aanmelden) Tijd: 10.00 tot 11.30 uur

Sportinstuif buiten bij sporthal 
De Zwet, Zuidlaren
Vanaf 6 jaar (vooraf aanmelden) Tijd: 10.00 tot 11.30 uur

Sport- en spelbus
Plein OBS De Duinstee/MFA Yde
Voor 4 t/m 12 jaar. Tijd: 13:30 tot 15:00 uur

Sportinstuif op het veldje bij de 
Nachtegaalstraat, Vries
Vanaf 6 jaar (vooraf aanmelden)  Tijd: 13:30 tot 15:00 uur

Maandag
10 augustus

Dinsdag
11 augustus

Dinsdag
11 augustus

Donderdag
13 augustus

aanmelden via www.tynaarlo.nl/sportpret


